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Integrationsrådet anser foreningslivet for at være en vigtig aktør i integrationsprocessen, idet deltagelse 

i foreningslivet giver rige muligheder for at danne relationer med danskere – både for børn og voksne. 

Endvidere giver deltagelse i foreningslivet gode muligheder for at øve det danske sprog, samt tilegne 

sig viden om dansk kultur og danske værdier.  

 

I samarbejde med det daværende Folkeoplysningsudvalg inviterede Integrationsrådet d. 16. januar 

2017 alle folkeoplysende foreninger og frivillige sociale organisationer til temaaftenen ”Integration via 

foreningslivet”. Godt 75 personer fra 20 forskellige foreninger deltog i aftenen, der bød på flere 

inspirerende oplæg og input til, hvordan kommunen og foreningerne i fællesskab kunne hjælpe flere 

flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet.  

 

Ved temaaftenen meldte 10 foreninger sig som værende "særligt interesserede" i at gøre en ekstra 

indsats for målgruppen. Integrationsrådet har efterfølgende forsøgt at engagere disse foreninger i 

indsatsen, bl.a. ved udarbejdelsen af en letlæselig folder med information om de enkelte foreninger. 

Dette er desværre ikke lykkes. Integrationsrådet besluttede derfor i møde d. 11. december 2017 at 

afgive denne vejledende udtalelse til Udvalget for Folkeoplysning med inspiration til en eventuelt fortsat 

indsats på området.  

 

En eventuelt fortsat indsats kan tage udgangspunkt i Integrationsrådets folder ”Integration via 

foreningslivet”. Folderen indeholder konkrete råd til foreninger, der ønsker at rekruttere flere nydanske 

medlemmer, samt en oversigt over muligheder for at søge økonomisk støtte. Integrationsrådet håber, 

at folderen kan vejlede de foreninger, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at fremme integration via 

foreningslivet. Folderen kan findes på Integrationsrådets hjemmeside www.integration.hjoerring.dk 

(også vedlagt dette brev).  

 

Såfremt Udvalget for Folkeoplysning ønsker at prioritere indsatsen, vil Integrationsrådet endvidere 

opfordre til, at udvalget overvejer muligheden for ansættelse af såkaldte foreningsguider, der på 

håndholdt vis kan hjælpe målgruppen ind i foreningslivet. Erfaringer fra blandt andet Brønderslev og 

Mariagerfjord kommuner viser, at den håndholdte indsats ofte har afgørende betydning; dels for 

interessen i foreningslivet, men også i høj grad for den efterfølgende fastholdelse – og integration - af 

borgeren i foreningslivet. 

 

Afslutningsvis bemærkes, at Integrationsrådet naturligvis står til rådighed for yderligere oplysninger, 

samt at Integrationsrådet meget gerne støtter op om en eventuel indsats på området. 

 

http://www.integration.hjoerring.dk/
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Integrationsrådet finder det positivt, at Børne-, Unge- og Familiepolitikken tager udgangspunkt i det 

enkelte barn og dennes familie, bl.a. i forhold til forældresamarbejde, hvor Hjørring Kommunes 

medarbejdere forpligtiges til at møde forældre, der har brug for information, rådgivning eller hjælp, i et 

samarbejde, der er forankret i gensidig respekt. Integrationsrådet anser den gensidige respekt – og 

dermed også forståelse for tosprogede familiers udgangspunkt og kultur, som værende afgørende for 

den gode dialog med disse familier. Flere tosprogede familier kommer fra kulturer, der er væsentligt 

anderledes end den danske kultur, og hvor man ikke nødvendigvis har været vant til en tæt dialog med 

eksempelvis skole.  

 

Integrationsrådet bemærker, at Børne-, Unge- og Familiepolitikken er skrevet i et faglig præget sprog, 

som kan være vanskeligt at forstå for mange borgere, herunder tosprogede. Integrationsrådet vil gerne 

opfordre til, at politikker som denne, fremadrettet forfattes i et sprog, der også er målrettet til 

eksempelvis nydanske læsere.  

 

Det er Integrationsrådets vurdering, at Børne-, Unge- og Familiepolitikken udgør en stærk ramme for 

øvrige politikker, strategier og indsatser på Børne- og Undervisningsområdet. Integrationsrådet 

bemærker dog, at politikken fremstår meget overordnet og generel, og Integrationsrådet antager derfor, 

at de enkelte fagområder vil udarbejde konkrete handleplaner på baggrund af politikken.  

 

Rådet har et ønske om at bidrage konstruktivt til Børne-, Fritid- og Undervisningsforvaltningens videre 

arbejde i forhold til den konkrete udmøntning af Børne-, Unge- og Familiepolitikken, og 

Integrationsrådet står til rådighed for yderligere dialog, såfremt det måtte ønskes.  
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Integrationsrådet mener overordnet set, at Skolepolitikken udgør en stærk ramme for udviklingen af 

skoleområdet i Hjørring Kommune. Integrationsrådet har følgende bemærkninger til de fem strategiske 

mål: 

 

Fællesskab: 

Integrationsrådet er orienteret om, at tosprogede elever udgør ca. 14 % af det samlede elevtal i 

folkeskolen i Hjørring Kommune og Integrationsrådet noterer sig derfor med stor tilfredshed, at ord som 

”fællesskab”, ”mangfoldighed”, ”inklusion” og ”gensidig respekt” optræder flere steder i politikken. 

Integrationsrådet ser det som en stor styrke, at skolepolitikken lægger vægt på, at alle, uanset kulturel 

og social baggrund, anses som en del af fællesskabet. 

 

Sundhed: 

Integrationsrådet vil opfordre til, at Udvalget under dette punkt indfører, at elevernes fysiske og mentale 

sundhed også er en del af forældresamarbejdet. Baggrunden herfor, er at det ikke er alle familier, der 

kender til den danske kultur med at leve et aktivt liv, herunder deltagelse i foreningslivet. 

Integrationsrådet vurderer, at en dialog med forældrene vedr. dette vil kunne styrke elevernes fysiske 

og mentale sundhed og dermed deres trivsel og læring. 

 

Forældresamarbejde: 

Integrationsrådet mener, at det er vigtigt, at skolerne udviser åbenhed og respekt overfor børn og 

familier med anden etnisk baggrund end dansk – og søger et stærkt samarbejde med forældrene med 

henblik på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for elevernes læring, trivsel og dannelse. Flere 

tosprogede elever kommer fra familier med en kultur, der er væsentlig anderledes end den danske 

kultur – og Integrationsrådet tror på, at en udvidet dialog med forældrene kan give en fælles forståelse 

mellem skolen og forældrene, hvilket vil komme eleven til gode. Integrationsrådet kan derfor fuldt ud 

tilslutte sig dette strategiske mål. 

 

Læring og trivsel: 

Integrationsrådet tilslutter sig fuldt ud formuleringerne i dette strategiske mål.  

 

Medborgerskab: 

Integrationsrådet anser dannelsen af eleverne som demokratiske medborgere som værende utroligt 

vigtigt og rådet tilslutter sig formuleringerne i dette strategiske mål.  

 

Integrationsrådet mener overordnet set, at der tale om en ambitiøs skolepolitik, der giver mening for 

alle borgere i Hjørring Kommune.  

 

Integrationsrådet vurderer dog, at der ligger en stor opgave for skolerne i forhold til at videreformidle 

politikkens indhold til familier med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsrådet vil derfor 

opfordre Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget til at overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at 

oversætte skolepolitikken til de mest talte sprog i Hjørring Kommune. 

 

Integrationsrådet har et ønske om at bidrage konstruktivt til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets 

videre arbejde i forhold til den konkrete udmøntning af Skolepolitikken, og Integrationsrådet står til 

rådighed for yderligere dialog, såfremt det måtte ønskes. 
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Integrationsrådet har den 10.09.18 afholdt høringsmøde, hvor Sundhed-Ældrechef Lone Iversen 

præsenterede Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalgets forslag til reduktioner i budget 2019-2022.  

 

Vedr. delvis reduktion i borgerrettede aktiviteter  

Integrationsrådet anerkender behovet for besparelser. Integrationsrådet ønsker dog at påpege, at det 

er vigtigt fortsat at følge udviklingen tæt, således besparelsen ikke medfører ekstra omkostninger på 

længere sigt. Integrationsrådet har ikke yderligere bemærkninger til reduktionsforslaget.  

 

Vedr. reduktion vedr. § 18 pulje  

Integrationsrådet anerkender behovet for besparelser. Integrationsrådet har ikke yderligere 

bemærkninger til reduktionsforslaget.  

 

Integrationsrådet har den 10.09.18 afholdt høringsmøde, hvor Direktør Jesper Carlsen præsenterede 

Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalgets forslag til reduktion i tildeling af midler til tosprogede elever.  

 

Integrationsrådet ønsker at bemærke, at det er vigtigt, at der er et særligt fokus på sent-ankomne børn 

med etnisk minoritetsbaggrund. Integrationsrådet ser et behov for en særlig indsats for børn, der 

ankommer til Danmark i alderen 12-18 år.  

 

Børn i alderen 12-18 år har ofte sværere ved at lære det danske sprog, hvilket medfører, at børnene 

har sværere ved at blive inkluderet i klasserne. Samtidig har disse børn kun få år i folkeskolen, førend 

de skal være en del af det videre uddannelsessystem.  

 

Integrationsrådet anbefaler derfor, at udvalget fastholder en særlig intensiv indsats for børn, der 

ankommer til Danmark i alderen 12-18 år, således disse børn forberedes på at kunne begå sig i det 

videre uddannelsessystem i Danmark og i det danske samfund generelt.  
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Integrationsrådet mener, at Dagtilbudspolitikken udgør en stærk ramme for udviklingen af 

dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune. Integrationsrådet finder, at politikken er kort og præcist 

formuleret - og at dagtilbudspolitikken giver mening for alle borgere i Hjørring Kommune uanset etnisk 

herkomst  

 

Integrationsrådet vurderer, at der ligger en stor opgave for dagtilbudsinstitutionerne i forhold til at 

forklare politikkens indhold til familier med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsrådet finder 

det derfor yderst positivt, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vil oversætte politikken til de 

mest anvendte fremmedsprog i kommunen.  

 

Integrationsrådet vil dog gerne gøre Udvalget opmærksom på, at det kan være nødvendigt at gøre 

yderligere tiltag med henblik på at sikre, at alle forældre med etnisk minoritetsbaggrund forstår selve 

indholdet af politikken. Integrationsrådet anbefaler derfor, at personalet i daginstitutionerne gør en 

ekstra indsats for at forklare politikkens indhold for forældre med etnisk minoritetsbaggrund.  

 

Integrationsrådet finder det positivt, at der i politikkens udformning gøres brug af billeder til at 

understøtte teksten. Integrationsrådet vil dog opfordre til, at der indsættes flere billeder med børn af 

anden etnisk herkomst end dansk, idet dette vil understøtte det faktum, at dagtilbudspolitikken gælder 

for alle børn og forældre med tilknytning til dagtilbuddet – uanset deres etniske herkomst.  
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